Prywatne Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK w Natolinie
zaprasza do udziału w konkursie „Wiedza o lesie”
Regulamin konkursu „Wiedza o lesie”:
1. Organizatorem konkursu „Wiedzy o lesie” jest Prywatne Przedszkole Ekologiczne
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

„Ekoludek” z siedzibą w Natolinie 50.
Konkurs dofinansowany jest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Las i ptaki blisko nas”.
Konkurs ma charakter edukacyjny, jego celem jest rozwijanie szacunku dla przyrody
wśród najmłodszego pokolenia, doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków
roślin i zwierząt charakterystycznych dla zbiorowisk leśnych, pogłębianie
i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej lasu oraz integracja dzieci z przedszkoli
województwa łódzkiego i wymiana doświadczeń w zakresie wiedzy ekologicznej.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5-6 letnich uczęszczających do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w woj. łódzkim.
Do konkursu mogą przystąpić publiczne i niepubliczne przedszkola z woj. łódzkiego.
W konkursie z jednego przedszkola może wziąć udział 2 najlepiej przygotowanych dzieci
wraz z jednym nauczycielem.
Tematem konkursu jest las, szczegółowy zakres materiału do przygotowania dla
uczestników znajduje się w załączniku nr 3.
Konkurs odbędzie się w formie pytań ustnych i zadań praktycznych, np. dopasuj liść do
drzewa, odgadnij odgłosy ptaków, narysuj 3 owady, itp.
Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie do siedziby
organizatora (drogą pocztową lub osobiście) formularza zgłoszeniowego załącznik nr 1.
Formularz zgłoszeniowy należy nadsyłać na adres:

Prywatne Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK
Natolin 50
92-701, Łódź-35
z dopiskiem „KONKURS WIEDZY O LESIE”

10. Ostateczny termin nadsyłania formularza zgłoszeniowego upływa 15 maja 2014 roku.
11. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na
udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2).
12. O możliwości przystąpienia do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń. W konkursie
może wziąć udział maksymalnie 7 placówek.

13. Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z możliwością przybycia konkursowej
reprezentacji 12 czerwca 2014 do Gminno-Parkowego Centrum Kultury i Ekologii
w Plichtowie, gdzie odbędzie się konkurs. Godzina konkursu zostanie podana
najpóźniej 6 czerwca 2014 roku.
14. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez Organizatora.
15. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody: za zajęcie I,II i III miejsca w konkursie.
Nagrody otrzymują zwycięskie placówki oraz dzieci je reprezentujące.
16. Laureaci Nagród w Konkursie nie mogą żądać wymiany nagród na ich równowartość
pieniężną.
17. Laureaci nagród nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
18. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom konkursu osobiście 12 czerwca 2014 r.
19. Laureaci Konkursu zobowiązani są do pisemnego potwierdzenia odbioru nagród.
20. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu odbywać się będzie zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.,
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
21. Administratorem danych osobowych jest EKOLUDEK s.c. A.Chojnacka-Gawińska,
M.Gawiński z siedzibą w Natolinie 50, 92-701 Łódź-35.
22. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych wyłącznie w celu
przeprowadzenie Konkursu i nie zostaną przekazane innym podmiotom lub osobom na
żadnym etapie ich przetwarzania.
23. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne lecz niezbędne dla prawidłowego
przeprowadzenia Konkursu.
24. Osobom udostępniającym swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do tych
danych oraz ich poprawienia bądź żądania usunięcia.
25. Po zakończeniu realizacji konkursu, Dane Osobowe uczestników zostaną trwale usunięte
w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie (za wyjątkiem danych niezbędnych dla
sporządzenia przez Organizatora, wymaganej przez odpowiednie przepisy prawa).

Załącznik Nr 1
Formularz zgłoszeniowy do KONKURSU „WIEDZA O LESIE”

Imię i nazwisko uczestników (dwuosobowego zespołu) oraz wiek:
1. …………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………

Dokładna nazwa i adres przedszkola:
…………………………………………………………………………………………………………….................................
........................................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:
…………………………………………………………………………………………………
Telefon:
…………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:
……………………………………………………………………………………………………………
Oświadczam, iż zapoznałam się/ zapoznałem się z treścią regulaminu konkursowego
i go akceptuję.

…………………….....

………………………………………………………

(data i miejsce)

(czytelny podpis nauczyciela)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu moich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.
926 z póź. zm.).

..................................................
Data i miejsce

....................................................................
Czytelny podpis

Wyrażam zgodę na publikację mojego w mediach i materiałach promocyjnych dotyczących
konkursu „Wiedza o lesie” organizowanego przez Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK.

..................................................
Data i miejsce

....................................................................
Czytelny podpis

Załącznik Nr 2
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział
w konkursie „Wiedza o lesie” oraz na publikację wizerunku dziecka.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu danych osobowych
mojego dziecka ................................................................................................................................. zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr
101, poz. 926 z póź. zm.).
..................................................

....................................................................

Data i miejsce

Podpis rodzica

Ja niżej podpisana/y (imię i nazwisko rodzica) ........................................................................................
wyrażam zgodę na udział w konkursie oraz na publikację wizerunku mojego dziecka
……………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka)
w mediach i materiałach promocyjnych dotyczących konkursu „Wiedza o lesie”
organizowanego przez Przedszkole Ekologiczne EKOLUDEK.

..................................................
Data i miejsce

....................................................................
Podpis rodzica

Załącznik Nr 3

ZAKRES MATERIAŁU KONKURSU „WIEDZA O LESIE”:
Warstwowa budowa lasu.
Rodzaje lasów.
Zagrożenia lasów.
Budowa drzewa.
Rozpoznawanie i nazywanie niektórych gatunków drzew liściastych i iglastych.
Budowa liścia.
Rozpoznawanie niektórych gatunków drzew po liściach i owocach. Rozróżnianie
liści ze względu na wielkość, kształt, barwę, fakturę.
8. Rozróżnianie i nazywanie owoców drzew.
9. Ptaki zwiastuny wiosny, ptaki przylatujące na zimę, ptaki całoroczne.
10. Charakterystyczne cechy budowy ciała ptaków.
11. Zwyczaje i upodobania niektórych gatunków ptaków.
12. Rozpoznawanie odgłosów niektórych gatunków ptaków.
13. Zwierzęta żyjące w poszczególnych warstwach lasu.
14. Potrzeby pokarmowe zwierząt leśnych.
15. Rozróżnianie zwierząt ze względu na rodzaj pożywienia.
16. Rozpoznawanie odgłosów niektórych gatunków zwierząt leśnych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

